název dokumentu:

OZNÁMENÍ ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O VÝBĚRU NABÍDEK

zadavatel:

ČEPRO, a.s.
se sídlem Dělnická 213/12, Holešovice,170 00 Praha 7
IČO: 60193531, DIČ: CZ60193531
sp. zn.: B 2341 vedená u Městského soudu v Praze
společně zastoupen:
Mgr. Janem Duspěvou – předsedou představenstva a
Ing. Františkem Todtem – členem představenstva

název zakázky:

Geodetické práce a služby v ČEPRO, a.s. , 2019 - 2023

evid. č. zakázky:

Z2018 – 006553

evid. č.zakázky zadavatele:

044/19/OCN

;

(nadlimitní otevřené řízení)

ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
(dále jen „zákon“)
vám zadavatel tímto oznamuje, že dne 24. 4. 2019 rozhodl o výběru nabídek

takto:

Vzhledem k charakteru zadávacího řízení (otevřené řízení na rámcovou dohodu s více
účastníky) vybral zadavatel jako nejvhodnější nabídku k výše uvedené zakázce nabídky všech
pěti níže uvedených účastníků:
nabídka č. 1:
účastník:
se sídlem:
IČO: / DIČ:
datum a čas podání nabídky:

GEODÉZIE – TOPOS a.s.
Pulická 377, 518 01 Dobruška
25278878 / CZ25278878
6. 4. 2019 v 11´20 hod.

nabídka č. 2:
účastník:
se sídlem:
IČO: / DIČ:
datum a čas podání nabídky:

Hrdlička spol. s r.o.
nám. 9. května 45, 26601 Tetín
18601227 / CZ18601227
10. 4. 2019 v 10´53 hod.

nabídka č. 3:
účastník:
se sídlem:
IČO: / DIČ:
datum a čas podání nabídky:

GEOVIA s.r.o.
Židovice 128, PSČ 41183
27276554 / CZ27276554
11. 4. 2019 v 12´28 hod.

nabídka č. 4:
účastník:
se sídlem:
IČO: / DIČ:
datum a čas podání nabídky:

ARITMET s.r.o.
Gutova 2134/26, Strašnice, 100 00 Praha 10
27951529 / CZ27951529
10. 4. 2019 v 18´25 hod.

nabídka č. 5:
účastník:

se sídlem:
IČO: / DIČ:
datum a čas podání nabídky:

„Sdružení Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.,
GEOŠRAFO, s.r.o.“
vedoucí společník Sdružení: Geodézie Východní Čechy
spol. s r.o.,
Jiřího Purkyně 1174/53, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec
Králové
45536058 / CZ45536058
11. 4. 2019 v 10´53 hod.

O d ů v o d n ě n í:
Z hlediska splnění kvalifikačních předpokladů a celkového posouzení nabídek těchto
účastníků, nabídky zcela vyhověly zákonným požadavkům i požadavkům zadavatele,
stanovených v zadávacích podmínkách, v jejichž souladu se zadavatel rozhodl uzavřít
rámcovou dohodu, vztahující se k předmětu zakázky se všemi výše uvedenými účastníky.
P o u č e n í:
Proti rozhodnutí zadavatele lze podat zdůvodněné námitky podle § 241 odst. 2 zákona.
Námitky musí být zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne doručení, resp.
zveřejnění tohoto oznámení na profilu zadavatele E-ZAK na elektronické adrese zakázky
https://.zakazky.ceproas.cz/vz00000848 .
Zároveň zadavatel upozorňuje, že v souladu s ustanovením § 243 zákona má účastník
možnost písemně se vzdát práva na podání námitek proti tomuto rozhodnutí. V případě, že
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účastník využije tuto možnost a zadavateli vloží na profil zadavatele E-ZAK na elektronickou
adresu zakázky (uvedena výše) své oznámení o vzdání se práva na podání námitek proti
tomuto rozhodnutí, bude platit, že okamžikem vzdání se tohoto svého práva, lhůta pro podání
námitek ve vztahu k tomuto uchazeči uplynula.
(Formulář pro vzdání se práva na podání námitek proti rozhodnutí zadavatele o výběru
nejvhodnějších nabídek je přílohou č. 3 tohoto Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru
nejvhodnější nabídky)

V Praze dne: 25. 4. 2019
S pozdravem
Digitálně podepsáno
Jméno: Ing. Pavel Ševčík
Datum: 25.04.2019
11:36:55

...............................................

.

Ing. Pavel Ševčík
ČEPRO, a.s. Odbor centrálního nákupu
(administrátor zakázky)

Jako účastníkovi shora uvedené zakázky, si vám v příloze tohoto oznámení dovolujeme
zaslat:
1) Zprávu o hodnocení nabídek ve smyslu § 123 písm. a) zákona;
2) Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraných dodavatelů s obsahovými
náležitostmi ve smyslu § 123 písm. b) zákona;
3) Formulář pro vzdání se práva na podání námitek proti rozhodnutí zadavatele ve
smyslu § 243 zákona;
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